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Kategori
Judul Usul Penelitian

Latar belakang
masalah

Perumusan masalah

Tujuan dan Manfaat
Penelitian

Tinjauan Pustaka
(Literaturi
Review/peneltiian
terdahulu)
Kajian Teori

Acuan
Kualitatif
Judul sudah cukup singkat, mudah dimengeti,
mencerminkan inti masalah yang hendak diteliti dan sudah
mencerminkan perspektif teori yang digunakan.
Latar belakang masalah sudah dijelaskan mengenai
konteks dari topik/masalah yang hendak digali; telah
dikemukakan hasil-hasil pengamatan tentang adanya
permasalahan itu;telah menyajikan data empirik dari
penelitian-penelitian
terdahulu
tentang
adanya
permasalahan itu dan telah dikemukakan perlunya
masalah itu segera diperjelas, dan/atau dipecahkan/diberi
jawabannya (urgensi penelitian)
Rumusan itu sudah cukup singkat;berupa kalimat tanya
yang lengkap; menunjukkan inti masalah yang hendak
diteliti; masalah itu mungkin untuk diteliti; masalah itu cukup
berharga untuk diteliti, dalam arti ada manfaat praktis dan
teoritisnya
Manfaat praktisnya sudah dinyatakan dengan jelas sesuai
dengan cakupan masalahnya; manfaat teoritisnya
dinyatakan dengan spesifik.
Tujuan penelitian telah dinyatakan secara spesifik sesuai
dengan cakupan permasalahan penelitian.
Telah ditelaah pustaka yang memuat teori dasar yang
bersangkutan dengan masalah yang hendak diteliti; telah
ditelaah hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendorong
perlunya masalah penelitian sekarang ini diteliti; telah
ditunjukkan, bahwa penelitian sekarang ini berbeda dalam
aspek-aspek tertentu dengan penelitian sejenis terdahulu.
Sudah dilakukan eksplorasi teori terkait dengan topik yang

Kuantitatif
Judul sudah cukup sinngat; mudah dimengerti;
mencerminkan inti masalah yang hendak diteliti;
Mempertimbangkan perlu tidaknya memuat tempat dan
waktu penelitian.
Latar belakang telah dikemukakan hasil-hasil pengamatan
tentang adanya permasalahan; telah disuguhkan data
empirik dari penelitian-penelitian terdahulu tentang adanya
permasalahan; telah dikemukakan perlunya masalah itu
segera diperjelas, dan/atau dipecahkan/diberi jawabannya
(urgensi penelitian)
Rumusan itu sudah cukup singkat;berupa kalimat tanya
yang lengap; menunjukkan inti masalah yang hendak diteliti;
nampak jenis-jenis variabel penelitiannya; masalah itu
mungkin untuk ditelit;datanya tersedia dan/atau dapat dicari;
masalah itu cukup berharga untuk diteliti, dalam arti ada
manfaat praktis dan teoritisnya; masalah itu cukup menarik
untuk diteliti.
Manfaat teoritisnya dinyatakan dengan spesifik; manfaat
praktisnya sudah dinyatakan dengan jelas sesuai dengan
cakupan masalahnya; tujuan penelitian telah dinyatakan
secara spesifik sesuai dengan cakupan permasalahan
penelitian.
Telah ditelaah pustaka yang memuat teori dasar yang
bersangkutan dengan masalah yang hendak diteliti; telah
ditelaah hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendorong
perlunya masalah penelitian sekarang ini diteliti; telah
ditunjukkan, bahwa penelitian sekarang ini berbeda dalam
aspek-aspek tertentu dengan penelitian sejenis terdahulu.
Variabel-variabel penelitiannya (mis:variabel bebas, terikat,
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hendak diteliti; sejak semula juga disadari bahwa posisi
perspektif teoritis yang dikemukakan dalam usul penelitian
masih memungkinkan adanya kolaborasi dengan perspektif
teori lain sesuai dengan kondisi riil di lapangan
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Hipotesis

antara) telah disebutkan dan diberikan batasannya masingmasing; sudah dijelaskan perkiraan hubungan antara
berbagai variabel penelitian itu; sudah diketengahkan hukum
atau teori, atau data empiris dari penelitian lain, yang dapat
melandasi hubungan yang diperkirakan ada di antara
berbagai variabel itu.sudah dikemukakan asumsi-asumsi
yang melandasi perkiraan hubungan di antara berbagai
variabel itu
Dikemukakan penelitian ini memang termasuk jenis yang
memerlukan hipotesis jadi misalnya bukan jenis penelitian
eksploratif; rumusan hipotesis itu sudah merupakan
kesimpulan (yang sifatnya hipotesis) dari apa yang telah
diuraikan dalam kerangka pikiran; hipotesis itu sudah
spesifik – dalam arti telah menunjukkan arah (positif atau
negatif), dan besarnya perbedaan atau kuatnya hubungan
yang diperkirakan ada di antara variabel-variabel penelitian
Sudah disadari bahwa penetapan informan tidak dilandasi sudah disebutkan populasi dan sampel penelitia; sudah
pemikiran bahwa ‘informan harus representatif dalam dijelaskan mengenai teknik pengambilan sampel
populasinya’,tetapi dilandasi pemikiran bahwa mereka dapat
memberikan informasi yang diperlukan
Sudah dikemukakan sumber datanya secara spesifik
Sudah dikemukakan sumber datanya secara spesifik
Uraian metodologi sudah cukup memberikan gambaran Sudah dikemukakan teknik pengumpulan data dengan
tentang prosedur umum pengumpulan data yang akan menggunakan instrumen-instrumen; sudah disadari bahwa
dijalankan oleh peneliti; sudah disadari bahwa “instrumen” jenis instrumen dan teknik pengumpulan data yang
penelitian kualitatif hanya merupakan pedoman-pedoman digunakan itu adalah jenis dan teknik yang memungkinkan
pengumpulan data yang masih harus dirobah dan diperolehnya data yang banyak dalam waktu yang relatif
disempurnakan di lapangan; disadari bahwa teknik singkat.
pengumpulan data itu merupakan jenis dan teknik yang
memungkinkan dijalankan ‘in-depth study’.
Sudah disadari bahwa teknik analisis yang digunakan itu Sudah dikemukakan rancangan/model analisis yang akan
teknik non-statistik; disadari bahwa sifat dasar analisis digunakan; rancangan /model analisis memang sesuai untuk
penelitian ini adalah INDUKTIF?
menguji data yang diperolah.
Sudah dikemukakan langkah-langkah pengembangan Sudah dikemukakan metode uji validitas dan reliabilitas
validitas temuan data yang akan dijalankan
instrumen yang akan dijalankan.
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(Metodologi)
Sampel dan populasi
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Sumber data
Metode pengumpulan
data
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Metode analisis data
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Pengembangan
Validitas
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